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زیباتر از شگفت
منصور اوجی

برای مهندس نوذر باستان
زیباتر از شگفت ،درخت است در بهار
وقتی جوانه میزند ُو سبز میشود
وقتی شکوفه میدهد ُو عطر میکند
وقتی که میوه میشود ُو طعم خوشگوار.
○
زیباتر از شگفت ،نگاه شگفت توست
وقتی که میدرنگی ُو مبهوت میشوی
مبهوت این توالی ُو این چرخۀ غریب
این دستکار جادو
این شاهکار او.
○
زیباتر از شگفت ،کالم دهان توست
وقتی که میسرائی و تقدیس میکنی؛
سبز شکفتنی را
عطر شنیدنی را
و شعر دیدنی را:
لیموَ ،و عطر او را.
○
وقتی که طعم ،طعم خوشاش را تو میمزی!....

درگذشت نویسنده برنده بوکر

«آنیتا بروکنر» نویســنده برنده جایزه
«من بوکر» درگذشت.
به گــزارش خبرگزاری دانشــجویان
ایــران (ایســنا) ،ایــن رماننویــس و
متخصص تاریخ هنر که در ســال 1984
جایزه «بوکر» را به دســت آورده بود ،در
سن  87سالگی از دنیا رفت.
بروکنر در طول عمــر حرفهای خود
 24رمان به نگارش درآورد که در اغلب
آنها شــخصیتهای اصلی زن از طبقه
متوســط جامعه با تنهایی میجنگند .او تا زمانی که به طور غافلگیرکنندهای
بــا چهارمین رمانش «هتل دو الک» جایزه «بوکر» را از آن خود کرد ،چهره
شناختهشدهای به حساب نمیآمد.
بروکنر اولین زنی بود که ســمت اســتادی در دانشــکده هنرهای زیبای
دانشگاه کمبریج را به دست آورد .کارهای اول او بیشتر بر موضوعات تاریخی
و هنری تمرکز داشتند.
بــه گزارش گاردین« ،هتــل دو الک»« ،شــروعی در زندگی»« ،خلیج
فرشــتگان»« ،رمانس خانوادگی» و «دیدگاه شــخصی» از جمله رمانهای
این نویسنده فقید انگلیسی هستند.

صاحب امتیاز و مد یر مسئول :محمد عسلی
سردبیر :اسماعیل عسلی
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خدايا اعتقاد خالص و ترس از خودت را به هنگام خوشنودى و خشم و ميانه روى در حال دارايى
و تهى دستى را از تو خواستارم.
حضرت فاطمه (س)

کمی ابری گاهی وزش باد در شهرهای جنوبی افزایش ابر

ازنویسنده «تاریخ عکاسی شیراز» تجلیل شد

آیین بزرگداشــت اســتاد منصور صانع ،عکاس
بزرگ شــیرازی و خالق بیش از  ۱۰کتاب پژوهشی
در زمینه عکاســی برگزار شــد /گالیه از ناپدیدی
تاریخ عکاسی جنوب...
در آیینــی که با رونمایی از یادنامه منصور صانع
با عنوان «همه این ســالها» همراه شد ،ابتدا رییس
مرکز اســناد و کتابخانه ملی فارس نیز دلنوشتهای
خطاب به «اســتاد صانع» قرائت کرد و گفت :شیراز
به منصور صانع مدیون است؛ چراکه تاریخ عکاسی
اش ،روزگار کودکی اش و یادش را در سه گانه  های
خود ماندگار کرده است.
کورش کمالی سروستانی با بیان اینکه فارس نیز
به منصور مدیون است ،تاکید کرد :بناهای تاریخی
و طبیعی و ســنت  های دینی و ملی این استان را در
مجموعه آثار خود ماندگار کرده است.
وی ،افزود :مــا نیز بدو مدیونیــم که افزون بر
زیبایی مجموعه ای مســتند از سرزمین کهنسال ما
را در کالبد و گنجینــه کتاب  هایش در جرگه تاریخ
ثبت کرده اســت .از این رو ،استاد منصور صانع در
تاریخ فرهنگی فارس می ماند.
صانع ،راوی روایــت زندگی از دریچه
عکس
پدر روزنامه نگاری فارس نیز در این مراســم به
تجلیل از «دوســت  ۳۰ساله»اش پرداخت و گفت:
عکــس کیفیتی دارد کــه هیچیک از رشــتههای
هنرهای تجســمی به پــای آن نمیرســد؛ چون
نــگاری آن تاثیری عمیق بر
واقعگرایــی و واقعیت
ِ
ذهن مخاطب میگذارد.
سیروس رومی ،ادامه داد :تصاویر نگاه مخاطب
را از نقــوش به اطالعات رهنمــون میکند و این
کار ،کا ِر شــعر است؛ بسیارند از عکسهایی که شعر
شاعرانه اند.
وی ،افزود :اکنــون ما به عکس نگاه نمیکنیم؛
بلکه عکس را میخوانیم و تجزیه و تحلیل میکنیم
و با آن به درکی جدید و مفهمومی تازه میرســیم.
حوزه کارکرد عکس به گستردگی هستی است.
رومی سپس از تاریخ دور و درا ِز عکس در شیراز
«عاشق عکس» خواند؛
گفت و منصور صانع را یک
ِ
عاشقی شیدا که با تصاویر زمزمههای دل و دلدادگی

روزنامه «المصری الیوم» مطرح کرد:

«شیخ االزهر باید فیلم مجیدی را ببیند»

روزنامهی «المصری الیوم» نوشــت که «این وظیفه شیخ االزهر است که فیلم "محمد
رسول اهلل" را تماشا کند».
به گزارش خبرگزاری دانشــجویان ایران (ایسنا) ،روزنامه «المصری الیوم» در مقالهای
به قلم «ســمیر فرید» با عنوان «درخواســت از شیخ الطیب برای مشــاهده فیلم ایرانی
محمد رســول اهلل» مینویسد که «روزنامه المصری الیوم به تازگی مصاحبه مهم «شیماء
المدبولی» خبرنگارش در استکهلم را با مجید مجیدی کارگردان ایرانی بعد از نمایش فیلم
«محمد رســول اهلل» در سوئد در اولین اکران آن در افتتاحیه جشنواره مونترال در اگوست
گذشته منتشر کرد ،در این مصاحبه مجیدی عدم اکران فیلم خود در جهان عرب را تاکنون
ناشی از اختالف سیاســی با نظام جمهوری اسالمی ایران عنوان کرده است ،در حالی که
این مســاله درست نیســت ،زیرا فیلمهای ایرانی در اکثر جشنوارههای بینالمللی عربی به
نمایش درآمدهاند ولی مشکل فیلم اخیر به تصویر درآمدن شخصیت رسول (ص) است که
با مخالفت «االزهر» مواجه شده است».
این روزنامه ادامه میدهد«:اما این حق مجیدی اســت تا خواســتار تماشای این فیلم
توسط شیخ االزهر شود .این کارگردان بزرگ ایرانی در مصاحبه خود میگوید که «درصدد
ارائه این فیلم به منظور تصحیح چهره رایج از اسالم و رسول (ص) در این دوره بوده است
که دین اســام را به خشــونت طلبی متهم میکنند و اهتمام داشته تا تصویر پیامبر را به
نمایــش درنیاورید و صرفا به صورت جزئی این امر صورت گرفته و فقط از پشــت یا تنها
چشم و دست ایشان به تصویر کشیده شده است و نه چهره کامل ایشان».
همچنین در ادامهی مقالهی روزنامهی مصری آمده اســت« :اما دکتر احمد الطیب شیخ
االزهر را ترغیب میکنیم و از وی رسما میخواهیم تا این فیلم را تماشا نماید .شیخ االزهر
یک اندیشــمند و یکی از بزرگترین شــیوخ االزهر در هزار ســال گذشته است و این حق
سازنده فیلم و وظیفه شیخ االزهر است که فیلم را تماشا کند.

دارد و راوی روایت زندگی از دریچه عکس است.
ایــن پیشکســوت روزنامه نگاری فــارس ،کار
ســترگ صانع را حفظ و اشــاعه تصاویری از این
مرز بزرگ و اهورایی دانست و گفت :با عکسهای
تاریخ خود را شناختیم و لذت بردیم ،او
صانع ،خود و ِ
تاریخ  ۱۰۰ساله ما را با عکس مینویسد.
مدیرکل پیشین پست استان فارس نیز که برای
نخســتین بار مجموعه کارت پستالهای صانع را در
شــیراز به چاپ رساند در این مراسم ،یادآور شد :اگر
منصــور صانع نمی بود بخشــی از تاریخ تصویری
شیراز دفن می شد.
علی همتی کارت پســتالهای صانع را میهمان
خانه  های مردم شیراز عنوان کرد و افزود :او بسیاری
از تصاویر تاریخی ایران را بازســازی کرده و شیراز
را احیا نمود.
وی ،تاکیــد کرد :امروز بســیاری از خاطرات و
ساخت و ســازهای که روزی خاطره خواهند شد با
الگو از صانع به یادگار می مانند.
بابت ایــن کارنامه پرافتخــار به خود
میبالم
پــس از اینکه پویــان کاظمی ،مستندســاز و
پژوهشگر تصویری پشــت تریبون قرار گرفت و به
بیان گالیه  هایی از انتقال میراث عکاســی شیراز به
دیگر نقــاط ایران پرداخت تا پــس از مدتی ناپدید
شــوند ،منصور صانع در میان تشــویقهای حضار
روی صحنه ابتدا بخشــی از مقدمــه کتاب «همه
این ســالها» را میخواند و با چشم  های اشک بار

بزرگداشت خود را شبی بسیار بزرگ برای خود خواند
و گفت :در این ســالن قیافههایی آشــنا میبینم از
کســانی که دوستشــان دارم و به عشق آنها دین
خودم را ادا کردم.
صانع با بیــان اینکه مزدش را از مردم میگیرد،
ادامه داد :برایشافتخاری بزرگ است که از پایینشهر
به او زنگ میزنند و تشــکر میکنند؛ مخاطبان من
همه مردم هســتند و هر کســی چیز زیبایی از این
کتاب پیدا کرده که با شیراز قدیم ارتباط دارد.
خالق مجموعه عکس  های «شیراز کودکی ما»
ســپس از مظلومیت زادگاهش سخن راند و گفت:
خیابان زند شایســته این نیست که اینگونه باشد...
خیابــان زند االن به یک بیغوله تبدیل شــده و آدم
آنجا احساس ترس میکند.
صانع سپس از شانس تاریخی خود در گردآوری
عکسهای شــیراز قدیم نام برد و افزود :اتفاقی که
اگر رخ نداده بود دیگر امکان نداشــت این کتابها
منتشر شــود؛ چون االن اغلب منابع این مجموعه
فوت شدهاند و من سر بزنگاه تاریخی به شیراز قدیم
پای گذاشتم.
نویسنده کتاب «تاریخ عکاسی شیراز» در ادامه
با بیان اینکه به خود میبالد که دینش را به شهرش
ادا کرده و کارنامهای پرافتخار برای خود جمع آورده
است سپس از پدرش ،پسرعمویش حمید کریمزاده،
«استاد ژرژ» ،منوچهر و بهرامخان چهرهنگار ،دکتر
اکبر عالمــی ،کریم زارعیفرد و کــوروش کمالی
سروستانی تشکر ویژه کرد.
در انتها نیز صانع از افسوساش برای عکاسخانه
فردوســی که تکهای از شــیراز قدیم بود و به دلیل
بیاعتنایی عدهای از بین رفت گالیه کرد.
در ادامه این نشســت و بزرگداشت که در سینما
فرهنگ مرکز اســناد و کتابخانه ملی فارس برگزار
شــد فیلم مســتند «بهرام خان و عکاسخانه اش»
ســاخته منصور صانع به فیلمبــرداری محمدامین
دانشــور که در سال  ۱۳۷۴تصویربرداری شده است
به نمایش گذاشته شــد و در پایان پس از تقدیر از
این اســتاد برجسته عکاسی شــیراز جشن امضای
کتاب تازه منصور صانع به نام «همه این ســالها»
برپا گردید.

دیوانهها هم صاحب موزه
میشوند!

جامعهها معموال شــامل جمعیتهــای میلیونی،
چندده میلیونی و بعضا چندصد میلیون نفری هستند؛
در ایــن میان ،فردهایی پیدا میشــوند که در میان
چندیــن و چند میلیــون نفر آدم ،آنقدر برجســته
میشــوند که به چهرههای شناختهشدهای در میان
چند میلیارد نفر جمعیت جهان ،تبدیل میشوند.
هنرمندان در این راســتا ،از شانسهای باالتری
برخوردارند و البته در میان خیل هنرمندان ،آنهایی
ماندگارترنــد که در عین جنــون ،اقبال مردمی پیدا
میکنند.
یکــی از هنرمندانی که با رفتارهــا و آثار خاص
و البتــه بــا مقاومتــش در برابر ســاختار حاکمیتی
کمونیســتی ،از یک جامعهی نهچنــدان کوچک به
یک هنرمند سرشــناس جهانی تبدیل شد« ،سرگئی
پاراجانف» بود کــه در زمان حیات خود ،هم به یک
عنصر نامطلوب برای یک نظام دیکتاتوری بدل شد،
هم خیلیها را به این تفکر واداشت که جور دیگر هم
میتوان زیست و به دنیا نگریست.
به گزارش خبرنگار ایســنا ،هماکنون در شــهر
ایروان (یروان) پایتخت جمهوری ارمنستان ،خانه -
موزهای در محلهای قدیمی بر فراز تپهای مشرف به
استادیوم ورزشی این شــهر قرار دارد که خود نفس
ایجاد آن نیز بخشی از زندگی عجیب و متالطم یک
هنرمند عاصی را نمایندگی میکند.
این خانه که حاال به موزهای متفاوت برای تبلیغ
هویت ارمنی در چشم و ذهن سفرکنندگان به ایروان
تبدیل شــده اســت ،هرچند نامش خانه  -موزهی
پاراجانف است اما او حتا یک شب هم زیر سقفهای
این خانه نزیســته اســت؛ چون زلزله و سرطان این
امکان را به او و دوستدارانش نداد.

